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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021

for Advokataktieselskabet af 1. januar 1991.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet

et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2021 samt af resul-

tatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som

beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 5. oktober 2021

Direktion

Advokat Georg Petersen

Bestyrelse

Advokat Georg Petersen Advokat Thomas Mardahl
Petersen

Advokat Steffen Theodor
Petersen
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Redmark

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til aktionæren i Advokataktieselskabet af 1. januar 1991

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Advokataktieselskabet af 1. januar 1991 for

regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgø-

relse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2021 samt af resultatet af selskabets aktivi-

teter for regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstan-

dard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnska-

ber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere

beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængi-

ge af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler)

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtel-

ser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og

egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-

sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte

driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års-

regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen-

sigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører

handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og der-

udover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed

for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor

det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede suppleren-

de handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
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Redmark

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi

udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet-

ningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregn-

skabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde

væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-

hold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-

det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 5. oktober 2021

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Anders Schelde-Mollerup Funder
statsautoriseret revisor
mne30220
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Selskabsoplysninger

Selskabet Advokataktieselskabet af 1. januar 1991

Overgaden Neden Vandet 19 A, 3.

1414 København K

CVR-nr.: 36 49 28 72

Regnskabsår: 1. maj - 30. april

7. regnskabsår

Bestyrelse Advokat Georg Petersen

Advokat Thomas Mardahl Petersen

Advokat Steffen Theodor Petersen

Direktion Advokat Georg Petersen

Revision Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Dirch Passers Allé 76

2000 Frederiksberg
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets nettoomsætning udgør 406 t.kr. mod 588 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør

9.390 t.kr. mod 5.377 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat som forventet. Årets resultat er

væsentligt grad påvirket af andre finansielle indtægter.

Selskabet er pr. 1. maj 2020 fusioneret med Overgaden Neden Vandet 19 A og B, København A/S, CVR-

nr. 29322279 og Svanemøllevej 34. København A/S, CVR-nr. 12583400. Begge selskaber blev opløst i

samme forbindelse. Der er ved den regnskabsmæssige indregning anvendt "book value" metoden,

hvorfor sammenligningstal ikke er ændret i forhold til sidste års aflagte regnskab.

Sammenligningstallene indeholder derfor ikke de indskudte selskabers sammenligningstal.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets

finansielle stilling væsentligt.
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Resultatopgørelse 1. maj - 30. april

2020/21 2019/20
Note kr. kr.

Nettoomsætning 406.371 587.866

Andre eksterne omkostninger -744.155 -618.130

Bruttoresultat -337.784 -30.264

1 Personaleomkostninger -96.000 -121.214

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -23.402 -23.570

Driftsresultat -457.186 -175.048

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 -321.363

Andre finansielle indtægter 11.889.375 6.096.092

Gevinst på finansielle aktiver 604.620 1.521.700

2 Øvrige finansielle omkostninger -162.997 -559.161

Resultat før skat 11.873.812 6.562.220

Skat af årets resultat -2.483.376 -1.184.730

Årets resultat 9.390.436 5.377.490

Forslag til resultatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret 0 30.000.000

Overføres til overført resultat 9.390.436 0

Disponeret fra overført resultat 0 -24.622.510

Disponeret i alt 9.390.436 5.377.490
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Balance 30. april

Aktiver

2021 2020
Note kr. kr.

Anlægsaktiver

3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 122.369 145.771

4 Investeringsejendomme 0 0

Materielle anlægsaktiver i alt 122.369 145.771

5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 11.606.627

6 Andre værdipapirer og kapitalandele 6.235.895 2.661.000

7 Andre tilgodehavender 186.685 161.282

Finansielle anlægsaktiver i alt 6.422.580 14.428.909

Anlægsaktiver i alt 6.544.949 14.574.680

Omsætningsaktiver

Igangværende arbejder for fremmed regning 0 41.400

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 1.100.229

Udskudte skatteaktiver 36.909 31.480

Tilgodehavende selskabsskat 0 596.424

Andre tilgodehavender 4.257.809 3.675.136

Tilgodehavender i alt 4.294.718 5.444.669

Andre værdipapirer og kapitalandele 10.639.414 17.900.954

Værdipapirer i alt 10.639.414 17.900.954

Likvide beholdninger 586.341 622.461

Omsætningsaktiver i alt 15.520.473 23.968.084

Aktiver i alt 22.065.422 38.542.764
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Balance 30. april

Passiver

2021 2020
Note kr. kr.

Egenkapital

Virksomhedskapital 500.000 500.000

Overført resultat 10.819.292 1.428.856

Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 30.000.000

Egenkapital i alt 11.319.292 31.928.856

Gældsforpligtelser

8 Deposita 38.175 38.175

Langfristede gældsforpligtelser i alt 38.175 38.175

Gæld til pengeinstitutter 4.755.105 4.295.379

Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 73.467

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 1.965.884

Selskabsskat 3.488.889 0

Skyldig selskabsskat til tilknyttede virksomheder 0 194.065

Anden gæld 2.463.961 46.938

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 10.707.955 6.575.733

Gældsforpligtelser i alt 10.746.130 6.613.908

Passiver i alt 22.065.422 38.542.764

10 Oplysninger om dagsværdi

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

12 Eventualposter
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Egenkapitalopgørelse                     

Virksomhedska-
pital Overført resultat

Foreslået udbyt-
te for regnskabs-

året I alt
kr. kr. kr. kr.

Egenkapital 1. maj 2020 500.000 1.428.856 30.000.000 31.928.856

Udloddet udbytte 0 0 -30.000.000 -30.000.000

Årets overførte overskud eller

underskud 0 9.390.436 0 9.390.436

500.000 10.819.292 0 11.319.292
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Noter

2020/21 2019/20
kr. kr.

1. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 96.000 121.214

96.000 121.214

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 1 1

2. Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder 0 20.554

Andre finansielle omkostninger 162.997 538.607

162.997 559.161

3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris 1. maj 2020 276.114 276.114

Kostpris 30. april 2021 276.114 276.114

Af- og nedskrivninger 1. maj 2020 -130.343 -106.773

Årets afskrivninger -23.402 -23.570

Af- og nedskrivninger 30. april 2021 -153.745 -130.343

Regnskabsmæssig værdi 30. april 2021 122.369 145.771

4. Investeringsejendomme

Fusion pr. 1. maj 2020 8.827.889 0

Tilgang i årets løb 300.000 0

Afgang i årets løb -9.127.889 0

Kostpris pr. 30. april 2021 0 0

Fusion pr. 1. maj 2020 8.872.111 0

Regulering til dagsværdi, afhændede aktiver -8.872.111 0

Opskrivninger 30. april 2021 0 0

Regnskabsmæssig værdi 30. april 2021 0 0
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Noter

30/4 2021 30/4 2020
kr. kr.

5. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris 1. maj 2020 12.364.556 12.364.556

Fusion pr. 1. maj 2020 -12.364.556 0

Kostpris 30. april 2021 0 12.364.556

Opskrivninger 1. maj 2020 -757.929 -436.566

Fusion pr. 1. maj 2020 757.929 0

Årets resultat 0 -321.363

Opskrivninger 30. april 2021 0 -757.929

Regnskabsmæssig værdi 30. april 2021 0 11.606.627

6. Andre værdipapirer og kapitalandele

Kostpris 1. maj 2020 2.500.308 2.680.308

Afgang i årets løb 0 -180.000

Kostpris 30. april 2021 2.500.308 2.500.308

Opskrivninger 1. maj 2020 160.692 593.575

Årets opskrivninger 3.574.895 -432.883

Opskrivninger 30. april 2021 3.735.587 160.692

Regnskabsmæssig værdi 30. april 2021 6.235.895 2.661.000
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Noter

30/4 2021 30/4 2020
kr. kr.

7. Andre tilgodehavender

Kostpris 1. maj 2020 161.199 160.599

Tilgang i årets løb 25.486 683

Kostpris 30. april 2021 186.685 161.282

Regnskabsmæssig værdi 30. april 2021 186.685 161.282

Der specificeres således:

Deposita 186.685 161.282

186.685 161.282

8. Deposita

Deposita i alt 38.175 38.175

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år 38.175 38.175

9. Klient tilsvar

Indestående klientkonti 89.842 122.688

Klient tilsvar -89.842 -122.688

0 0

Nettoklient tilsvar er indregnet som en del af likviderne.

10. Oplysninger om dagsværdi

Andre
børsnoterede
værdipapirer

kr.

Dagsværdi 30. april 2021 16.875.309

Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen 6.480.222
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Noter

11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld er der deponeret 500 t.kr., som er indregnet under likvide beholdninger.

12. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået lejekontrakt med opsigelsesvarsel på 6 måneder, svarende til en

forpligtelse på ca. 161 t.kr.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Advokataktieselskabet af 1. januar 1991 er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

skabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge en-

kelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Selskabet er pr. 1. maj 2020 fusioneret med Overgaden Neden Vandet 19 A og B, København A/S, CVR-

nr. 29322279 og Svanemøllevej 34. København A/S, CVR-nr. 12583400. Begge selskaber blev opløst i

samme forbindelse. Der er ved den regnskabsmæssige indregning anvendt "book value" metoden,

hvorfor sammenligningstal ikke er ændret i forhold til sidste års aflagte regnskab.

Sammenligningstallene indeholder derfor ikke de indskudte selskabers sammenligningstal.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændre-

de regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selska-

bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-

skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-

stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af

eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris

og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-

ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 11 og IAS 18.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen i takt med fakturering og efter regulering af

igangværende arbejder. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af

rabatter i forbindelse med salget.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler og tab på debitorer.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost-

ninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtag-

ne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsakti

ver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associeret virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders re-

sultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på goodwill og

tillæg af negativ goodwill.

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den associerede virksomheds resultat ef-

ter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på

goodwill og tillæg af negativ goodwill.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgø-

relsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan

henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. 

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivnin-

ger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Over-

stiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremover

som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
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Anvendt regnskabspraksis

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-

punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden

på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samle-

de kostpris.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Brugstid

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resul-

tatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-

pris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste

eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i

tilknyttede virksomheder og associeret virksomhed vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse

ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-

holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lave-

re end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede om-

kostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrøm-

me fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopenge-strømme ved salg af aktivet

eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, der omfatter ejendommenes købspris

og eventuelle direkte tilknyttede omkostninger.

Investeringsejendomme måles efterfølgende ejendom for ejendom til en skønnet dagsværdi.

Omkostninger, der tilfører en investeringsejendom nye eller forbedrede egenskaber i forhold til anskaf-

felsestidspunktet og som derved forbedrer ejendommens fremtidige afkast, tillægges kostprisen som

en forbedring. Omkostninger, der ikke tilfører en investeringsejendom nye eller forbedrede egenskaber,

indregnes i resultatopgørelsen under ”omkostninger vedrørende investeringsejendomme”.
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Investeringsejendomme har som øvrige materielle anlægsaktiver, bortset fra grunde, en begrænset le-

vetid. Den værdiforringelse, der finder sted, efterhånden som en investeringsejendom forældes, afspej-

les i investeringsejendommens løbende måling til dagsværdi. Der foretages derfor ikke systematiske af-

skrivninger over investeringsejendommens brugstid.

Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under posten ”værdireguleringer af ejendomme”.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associeret virksomhed

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associeret virksomhed indregnes og måles efter den indre

værdis metode. Indre værdis metode anvendes som en konsolideringsmetode.

I balancen indregnes kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associeret virksomhed til den forholds-

mæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirk-

somhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab

samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overta-

gelsesmetoden. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen ved købet af kapitalandelen. Vedrører

den negative goodwill overtagne eventualforpligtelser, indtægtsføres negativ goodwill først, når even-

tualforpligtelserne er afviklet eller bortfaldet.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associeret virksomhed overføres under

egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regn-

skabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedta-

get inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven re-

guleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder og associeret virksomhed.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede og som løbende værdireguleres måles til dagsværdi. Sker

der ikke løbende værdiregulering indregnes til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden

har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle akti-

ver, hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være

indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er vær-

diforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforrin-

get, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, består af børsnoterede ak-

tier, der måles til dagsværdi på balancedagen.
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Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af

årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte

acon-toskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-

skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte an-

vendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balan-

cedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Æn-

dring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra

poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden

gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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